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Ook komend seizoen gaat GCH weer bridgen!


Iedereen die naast golf ook een liefhebber is van het bridgespel nodigen wij uit in te 
schrijven voor de bridgecompetitie 2017-2018.


Er zal gespeeld worden op de volgende vrijdagmiddagen: 

27 oktober 2017

24 november 2017 

29 december2017

26 januari 2018

23 februari 2018

23 maart 2018 (’s morgens 9 holes; ’s middags bridge)


Aanvang 13.30 uur. 

Er worden 6 ronden van 4 spellen gespeeld.

Van elk paar, dat zich inschrijft, dient er minstens één speler 
lid te zijn van de GCH.

Wij streven naar 3 lijnen(afhankelijk van het aantal inschrijvingen).

De A-lijn voor de ervaren bridgers.

De B-lijn is voor de gemiddelde clubbridger en thuisbridger.

De C-lijn voor de thuisbridger en cursisten.


Winnaar van de bridgecompetitie wordt het paar dat 1e wordt in de A-lijn.


De kosten bedragen € 45,- per paar.

Voor dit geld zullen wij o.a. de winnaars (dit behoeven niet de beste bridgers te zijn!) 
voorzien van een passende prijs.


Voor deze competitie hebben wij een competitiereglement opgesteld.

Het reglement kunt u hieronder vinden.


Hebt u belangstelling, wilt u zich dan aanmelden 
op de volgende wijze: 

Schrijf u in via de wedstrijdkalender in e-Golf4U 
of

Stuur even een mailtje naar gchbridge@golf-
clubheiloo.nl


Wilt u nadere inlichtingen neem dan contact op 
met een van de leden van de bridgecommissie. 
Voor telefoonnummers zie hieronder.


Wij rekenen op een massale inschrijving.  
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Bridgecommissie GCH:


Inico Geels, voorzitter, wedstrijdleider

0655740241

Afra Boukens, penningmeester 

0725320088 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Competitieplan en reglement bridge 2017-2018


1. Van elk paar, dat zich inschrijft, dient er minstens één speler lid te zijn van de GCH. 
2. De competitie bestaat uit 3 competitieronden. Eén competitieronde bestaat uit 2 

zittingen(speelavonden). Er wordt op de volgende data gespeeld: 27 oktober 2017, 
24 november 2017, 29 december 2017, 26 januari 2018, 23 februari 2018, 23 maart 
2018 (’s morgens 9 holes; ’s middags bridge)


3. Gestreefd wordt naar 3 lijnen (A,B en C) waarbij de C-lijn bestemd is voor de min-
der ervaren bridgers. 


4. De eerste avond vindt de indeling plaats op basis van de resultaten van de vorige 
periode, de opgave van de speelsterkte door de deelnemers of de inschatting van 
de speelsterkte door de commissie.


5. Promotie/degradatie vindt plaats na iedere competitieronde (2 speelavonden). Per 
lijn promoveren/degraderen 3 paren. 


6. Winnaar van de bridgecompetitie is het paar, dat over 5 speelavonden + de slotdag 
de hoogste gemiddelde score in de A-lijn heeft bereikt. 


7. Naast de normale competitie is er een slemcompetitie en een puntenklassement.

8. De afsluitende speeldag (23 maart 2018) is een speciale dag.  

Dan worden er ’s morgens eerst 9 holes gespeeld. Na een gezamenlijke lunch 
wordt vervolgens de laatste zitting gespeeld.  
Het golfresultaat van het gemiddelde van de spelers van elk paar telt mee in de to-
taalscore. dit resultaat wordt verwerkt als extra zitting, waarbij het gemiddeld be-
haald Stableford resultaat staat voor 50%. Elk punt meer of minder is 2% meer of 
minder.


9. Bij het spelen met een invaller geldt het behaalde resultaat met een minimum van 
45% en een maximum van 55%. Hetzelfde geldt voor een invallend paar.


10. Een paar dat zich heeft afgemeld krijgt de eerste afmelding 45%; alle volgende 
afmeldingen 40%. 
Een paar dat wegblijft zonder afbericht krijgt 30%


11. Een paar, dat speelt in een hogere lijn krijgt minstens 50%; een paar dat speelt in 
een lagere lijn krijgt maximaal 55%.


12. De bijdrage van € 45,00 per paar, dient bij aanvang van de eerste speelavond con-
tant te worden voldaan bij de penningmeester.


13. In onvoorzienbare situaties beslist de commissie.
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Reglement van orde 2017-2018


1. De bridgemiddag begint om 13:30 uur. De gidsbriefjes dienen uiterlijk om 13:20 uur 
te zijn afgehaald.


2. Voor een ronde geldt een tijdslimiet van maximaal 30 minuten inclusief wisselen. De 
wedstrijdleider geeft het signaal tot wisselen.


3. Er wordt gebridged volgens de spelregels van de Nederlandse Bridge Bond.

4. Noord is verantwoordelijk voor het noteren van de score. Oost dient te controleren 

en de scorekaart op de juiste wijze in het board op te bergen.

5. Bij problemen wordt de arbiter geroepen.

6. In onvoorzienbare situaties beslist de commissie. 


Reglement slemcompetitie 


1. Voor ieder geboden en gemaakt klein slem krijgt men 2 punten; in sans atout 3 
punten. 


2. Voor ieder geboden en gemaakt groot slem krijgt men 5 punten; in sans atout 6 
punten. 


3. Voor ieder geboden en niet gemaakt klein of groot slem geldt een aftrek van 1 resp. 
2 punten.


4. Als een speler niet met de vaste partner heeft gespeeld worden geen punten 
toegekend.


5. Winnaar van de slemcompetitie is het paar dat na 6 speelronden het hoogste aan-
tal punten heeft.


6. Bij gelijke stand is het aantal geboden en gemaakte grote slems doorslaggevend. 


Reglement puntenklassement "groene trui" 


1. Elke competitiemiddag worden er per lijn punten verdeeld over de 5 hoogste paren 
van die avond.


2. De eerste plaats krijgt 10 punten, de 2e plaats 8, de 3e plaats 6, de 4e plaats 4 en 
de 5e plaats 2 punten.


3. Indien paren gelijk eindigen worden de punten verdeeld volgens de standaard 
bridge rekenmethode. Als een paar afwezig is worden geen punten toegekend.De 
punten gaan naar het volgend paar.


4. Als een speler niet met de vaste partner heeft gespeeld worden geen punten 
toegekend.


5. De cumulatieve puntentelling treedt in werking na de laatste competitieperiode.

6. Als na de laatste competitieronde een paar clubkampioen is en tevens de hoogste 

score heeft in het puntenklassement , gaat de titel 'winnaar groen trui' én de prijs 
naar het paar dat op de 2e plaats staat in het puntenklassement. 


7. De lijst met behaalde punten wordt op de website gepubliceerd, zodat iedereen op 
elk moment kan zien waar hij staat. 
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8. Aan het eind van het seizoen ontvangt de totaalwinnaar een prijs.  

Ieder paar kan leider worden in het puntenklassement. 


Bridgecommissie GCH:


Inico Geels, voorzitter, wedstrijdleider

0655740241

Afra Boukens, penningmeester 

0725320088

Aangepast: dinsdag 15 augustus 2017

Pagina �  van �5 5


